The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by
national funds of the countries participating in the Interreg V-A “GreeceBulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΔΥΟΠΠ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τριάδι, 18-1-2021
Αρ. Πρωτ.: 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή προτάσεων για σύναψη
Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου

-

Τεχνικό Προσωπικό (Technical Staff) / Δικτύωση και επιχειρησιακή λειτουργία για την
ενσωμάτωση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών (παραδοτέο του έργου D.5.1.1)

στο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – δ.τ. ΔΥΟΠΠ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου
«eOutland» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020»
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Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων
Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (δ.τ. ΔΥΟΠΠ) έχοντας υπόψη:
1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της
μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
2. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση
από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις
μίσθωσης έργου.
3. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που
τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για
τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα:
Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
5. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
6. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».
7. Το ισχύον καταστατικό του «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την
Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών
Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ» με αρ. ΓΕΜΗ 132735606000.
8. Το υπ’ αριθμ. 12/5-1-2021 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΥΟΠΠ σχετικά με την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης πρόσθετων δράσεων στο
πλαίσιο του έργου eOUTLAND (MIS 5011437) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020.
ανακοινώνει
ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας
του έργου «eOUTLAND» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020».
Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε μια (1) θέση Τεχνικού Προσωπικού
(Technical Staff) με έδρα το Τριάδι του Δήμου Θέρμης.
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Η διαδημοτική Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – δ.τ. ΔΥΟΠΠ», συμμετέχει ως
επικεφαλής εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «Η προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές
NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα
πιστοποιημένο πλαίσιο για τη διασυνοριακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη
των εθελοντών πολιτικής προστασίας, βασισμένο στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες»
(eOUTLAND) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας
2014-2020.
Το εταιρικό σχήμα της πρότασης είναι το ακόλουθο:
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ΔΥΟΠΠ (Συντονιστής Επικεφαλής εταίρος),



ΕΚΕΤΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,



Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου,



Regional Municipalities Association “Maritza”, Βουλγαρία



Bulgarian Academy of
Technologies, Βουλγαρία



Municipality of Zlatograd, Βουλγαρία

Sciences/

Institute

of

Information

and

Communication

Ο γενικός στόχος του έργου eOUTLAND είναι η προστασία περιοχών του δικτύου NATURA
2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές υπαίθρου
και πλημμύρες) μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο εκπαίδευσης κα ιυποστήριξης των
εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας που θα στηρίζεται σε μια κοινή διασυνοριακή
βάση. Βασικός στόχους του έργου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της διασυνοριακής
βιοποικιλότητας συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών και στις δύο χώρες (Ελλάδα και
Βουλγαρία) απέναντι σε φυσικές καταστροφές ή στις ειδικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα
μετά από φυσική καταστροφή όπως πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύρες.
Το έργο eOUTLAND περιλαμβάνει τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες δημόσιας ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων καθώς και
διασυνοριακές κοινές ενέργειες και ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού. Η θέση αφορά στην
υλοποίηση δράσεων και εργασιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου.
Ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 2/10/2007 και ολοκλήρωσης η 2/12/2021.

Για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους του έργου η ΔΥΟΠΠ προτίθεται να αναθέσει με
σύμβαση μίσθωσης έργου Τεχνικού Προσωπικού.
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
2.1.

Ειδικότητα – Απαιτούμενα Προσόντα

Για τις ανάγκες υλοποίησης μέρους του έργου η ΔΥΟΠΠ προτίθεται να
αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου την παρακάτω σύμβαση συνεργάτη:
Επιστημονικό - Τεχνικό Προσωπικό (Technical Staff) με έδρα το Τριάδι του Δήμου
Θέρμης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) από ελληνικό ή ευρωπαϊκό
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην επιστήμη της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ή συναφούς πεδίου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε θέματα περιβαλλοντικών μελετών, σύνταξης
χαρτών και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων.
 Εμπειρία στην περιβαλλοντική πληροφορική, στην πρόληψη και διαχείριση φυσικών
καταστροφών και στη διαχείριση πυρκαγιών υπαίθρου.
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Άριστη

γνώση

στη

χρήση

υπολογιστή
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Internet./Emailing platforms, GIS software, λογισμικά τηλεπισκόπησης, λογισμικά
ανάλυσης εικόνας και δεδομένων)
 Εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης εθελοντών πολιτικής προστασίας
 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 Δίπλωμα Οδήγησης
 Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
2.2.

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου

Η σύμβαση μίσθωσης έργου αφορά εργασίες δικτύωσης και επιχειρησιακής λειτουργίας
για την ενσωμάτωση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών (παραδοτέο του έργου D.5.1.1) και
ειδικότερα:
 Έρευνα και συγκέντρωση όλου του σχετικού υλικού από επιτυχημένα ευρωπαϊκά
έργα και καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης εθελοντών
πολιτικής προστασίας
 Εκδηλώσεις γνωριμίας, δικτύωσης και ενσωμάτωσης καλών ευρωπαϊκών πρακτικών
από άλλα ευρωπαϊκά έργα και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
2.3.

Χρονική διάρκεια σύμβασης

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη θα είναι από την ημερομηνία
υπογραφής της έως και την 2/12/2021. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης
σύμβασης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου, σε καμία όμως
περίπτωση πέραν των 12 ανθρωπομηνών από την υπογραφή της.
2.4.

Αμοιβή – τρόπος πληρωμής σύμβασης

Η αμοιβή ανέρχεται σε 1.250,00 € ανά ανθρωπομήνα συμπεριλαμβανομένου του
νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου), με την έκδοση νόμιμου φορολογικού παραστατικού.
2.5.

Τόπος εργασίας

Το άτομο που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του φορέα στο
Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Επιπροσθέτως θα μπορεί να απασχοληθεί και όπου εκάστοτε
υλοποιούνται ή διεξάγονται δράσεις και εργασίες του διασυνοριακού έργου eOUTLAND στο
πλαίσιο πάντοτε των καθηκόντων τους.
2.6.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο
αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά
(τριμηνιαίες) εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών). Ο Συντονιστής του έργου
που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και
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ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση
παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή
από το Συντονιστή του έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού
παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία:
i.

Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

ii.

Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν
(για τους άνδρες υποψήφιους).

iii.

Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

iv.

Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί
την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής.

v.

Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το
αδίκημα παραγράφηκε.

vi.

Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

vii.

Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία
εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

viii.

Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο
προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι
μηνών.

ix.

Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ
δεδικασμένου.

x.

Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με
οποιοδήποτε μέσο.

xi.

Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση
υποψηφιότητας.

xii.

Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

μαζί

με

την

πρόταση

Η ΔΥΟΠΠ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου
άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης
της συμμετοχής του.
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4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με
ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1.

Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το Παράρτημα.

2.

Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του Κεφαλαίου 3 σύμφωνα
με το Παράρτημα.

3.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

4.

Βιογραφικό σημείωμα.

5.

Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ
μεταπτυχιακό.

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει
σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές
(προαιρετικά).
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Η τελική σειρά κατάταξης των υποψηφίων, θα γίνει μετά από συγκριτική αξιολόγηση των
αιτήσεων και των βιογραφικών που θα τις συνοδεύουν και θα διαμορφωθεί με βάση τον
ακόλουθο πίνακα:
α/α

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΟΣ

1

Συνάφεια πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών

40%

2

Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ακαδημαϊκή εμπειρία

40%

3

Κάλυψη των συνεκτιμημένων πρόσθετων προσόντων

20%

Η συγκριτική αξιολόγηση πραγματοποιείται με την συνεκτίμηση των βαρών που
αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και σε συνάφεια με τα προσόντα που αναφέρονται στα
απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε
αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις της θέσης και του διασυνοριακού έργου eOUTLAND
στο σύνολό του.
6. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Υπεύθυνος για τη διανομή της Προκήρυξης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες είναι ο κ. Στέργιος Πραλακίδης, στο τηλέφωνο 2313300762 και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση s.pralakidis@thermi.gov.gr και dyopp.net@gmail.com.
Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΔΥΟΠΠ (www.dyopp.gr) από
όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.
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7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή
ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στην οδό Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 57001 Θέρμη μέχρι τη
Δευτέρα 25/1/2021 και ώρα 13:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης
Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Ευρωπαϊκό Έργο «eOutland» / Δικτύωση και επιχειρησιακή
λειτουργία για την ενσωμάτωση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών (παραδοτέο του
έργου D.5.1.1) και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από
τη διαδικασία της αξιολόγησης.
8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια
όργανα σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.4.στ του καταστατικού της ΔΥΟΠΠ.
Ο Διαχειριστής της ΔΥΟΠΠ

Μωυσίδης Βασίλειος
Εντεταλμένος Δημοτικός
Σύμβουλος Θεσσαλονίκης για
δράσεις Πολιτικής Προστασίας

Ακριβές αντίγραφο

STERGIOS
PRALAKIDIS

Στέργιος Πραλακίδης
Στέλεχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής Δήμου Θέρμης
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Προς: ΔΥΟΠΠ
«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την
κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Ευρωπαϊκό Έργο
«eOUTLAND» / Δικτύωση και επιχειρησιακή λειτουργία για την ενσωμάτωση καλών
ευρωπαϊκών πρακτικών (παραδοτέο του έργου D.5.1.1)
Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το
τεύχος της παρούσας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Η υποβολή της συμμετοχής σας
σημαίνει αποδοχή της προκήρυξης.
1.

Προσωπικά στοιχεία

.................................................................................................
Όνομα : .....................................................................................................
Όνομα πατρός : ...........................................................................................
Επώνυμο :

2.

Στοιχεία αλληλογραφίας
Οδός και αριθμός : .......................................................................................
Πόλη : .......................................................................................................

...............................................................................
Αριθμός τηλεφώνου οικίας :
................................. Κινητό :
Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : .......................................................................
Αριθμός τέλεφαξ : ........................................................................................
Ε-mail : .....................................................................................................
Ταχυδρομικός κώδικας :

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας
μου : ........................................................................................................
3.

Ημερομηνία γέννησης: ....................................................................................

4.

Υπηκοότητα: ..................................................................................................

5.

Οικογενειακή κατάσταση: .................................................................................

Ημερομηνία: ............. 2021
Ο/Η Δηλών/ούσα
Συνημμένα:



Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής.



Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.



Βιογραφικό σημείωμα.



Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΥΟΠΠ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α)
Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.
β)
Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία
γ)
Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
δ)
Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην
Υπηρεσία),
απάτη,
εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος
καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. στ)
Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ζ)
Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας
για την οποία εκδηλώνω ενδιαφέρον.
η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή
φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.
θ) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου
ι) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο ια)
Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
ιβ) Έχω υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της
καταληκτικής ημερομηνίας.

(4)

Ημερομηνία:

…/…/2021
Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή
σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

